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Mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő 

beruházásainak támogatása kombinált hiteltermék 

keretében 

 

Pályázat kódja GINOP-1.2.3-8.3.4-16 

Keretösszeg 112,5 Mrd Ft 

Támogatási összeg 
5–50 millió Ft (vissza nem térítendő)  
+ 10–145 millió Ft (kölcsön) 

Intenzitás 
Vissza nem térítendő támogatás: 30% 
Visszatérítendő támogatás 30–60% 
Önerő: 10–40% 

Pályázók köre 

 Mikro-, kis- és középvállalkozások, 
 SZJA hatálya alá tartozó egyéni 

vállalkozók, egyéni cégek, 
 szövetkezetek. 

Területi szűkítés 
Kizárólag konvergencia régiókban 
megvalósuló fejlesztések támogathatóak. 

Beadás kezdete 2017. január 31. 

Megvalósítási idő 18 hónap 

Támogatható tevékenységek 

 Új eszköz beszerzése, 
 új épület építése, épületgépészeti 

beruházások, 
 meglévő épületek átalakítása, bővítése, 

korszerűsítése, felújítása,  
 információs technológia-fejlesztés, 
 új eszköz beszerzéséhez kapcsolódó 

gyártási licenc, know-how beszerzése. 

Ágazati szűkítés TEÁOR lista szerint 

VTSZ, TESZOR lista van 
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Pályázók köre: 

Mikro-, kis- és középvállalkozások 

a) amelyek rendelkeznek legalább egy lezárt (beszámoló/SZJA bevallással 
alátámasztott), teljes (365 napot jelentő) üzleti évvel (az előtársaságként való 
működés időszaka ebbe nem számít bele),  

b) amelyek éves átlagos statisztikai állományi létszáma a támogatási kérelmek 
benyújtását megelőző legutolsó lezárt, teljes üzleti évben minimum 1 fő volt, 

c) amelynek a támogatási kérelem benyújtását megelőző legutolsó, lezárt üzleti év 
árbevétele, egyéni vállalkozók esetén az adóalapba beszámított bevétele 
minimum 15 millió Ft,  

d) amelyek Magyarországon székhellyel rendelkező kettős könyvvitelt vezető 
gazdasági társaságok, egyéni cégek, egyéni vállalkozók, szövetkezetek, vagy az 
Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és Magyarországon fiókteleppel 
rendelkező szövetkezetek vagy kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok 
fióktelepei. 

Jogi forma szerint:  

 kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok,  

 SZJA hatálya alá tartozó egyéni vállalkozók, egyéni cégek  

 szövetkezetek 

A támogatási kérelem benyújtására konzorciumi formában nincs lehetőség. 

 

Támogatásban nem részesíthetők köre: 

Nem nyújtható támogatás azon támogatást igénylő részére 

 amellyel szemben a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV), illetve az elődszervezete az 
APEH által indított végrehajtási eljárás van folyamatban a támogatási kérelem 
benyújtásának időpontjában; 

 amelynek fejlesztési igénye az Európai Unióról szóló Szerződés 1. számú 
mellékletében (Annex I.) szereplő mezőgazdasági termékek elsődleges termelésével 
kapcsolatos beruházásokra irányul, a Felhívás 7. számú melléklete szerint, (Nincs 
kizárva az a feldolgozással kapcsolatos beruházás, amelynek eredményeként a 
feldolgozott termék nem minősül mezőgazdasági terméknek.); 

 amely mezőgazdasági termelőnek minősül, – azaz olyan természetes vagy jogi 
személy, amelynek a támogatási kérelem benyújtását megelőző jóváhagyott, 
legutolsó lezárt, teljes üzleti év éves beszámoló szerinti árbevételének, vagy egyéni 
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vállalkozók esetében az adóalapba beszámított bevételének legalább 50%-a 
mezőgazdasági tevékenységből származik; 

 projektek, amelynek a 651/2014/EU rendelet 1. sz. melléklete alapján meghatározott 
partner-, vagy kapcsolt vállalkozása a GINOP-1.2.6-8.3.4-16 kódszámú felhívás, illetve 
jelen felhívás keretében az adott naptári évben már részesült támogatásban. 

 

Támogatható tevékenységek: 

a) A fejlesztendő tevékenység végzéséhez szükséges, új eszköz beszerzése a Felhívás 5. 
számú mellékletében szereplő Vámtarifa Szám (VTSZ) lista szerint – önállóan 
támogatható tevékenység (legalább a projekt összköltségének 20%-a). 

b) A termelő és szolgáltató tevékenységekhez kapcsolódó új épület építése, illetve a 
termelő és szolgáltató tevékenységekhez kapcsolódó meglévő épületek átalakítása, 
bővítése, korszerűsítése, épületgépészeti beruházások végrehajtása – önállóan nem 
támogatható tevékenység. 

c) A fejlesztendő tevékenység végzéséhez szükséges információs technológia-fejlesztés, 
új informatikai eszközök és szoftverek (hardver, szoftver) beszerzése a Felhívás 5. és 
6. számú mellékletében szereplő VTSZ és TESZOR lista szerint. 

d) Az új eszköz beszerzéséhez kapcsolódó gyártási licenc, gyártási know-how 
beszerzések – önállóan nem támogatható tevékenység (legfeljebb a projekt 
összköltségének 10%-a). 

e) A kötelező tájékoztatáshoz és nyilvánossághoz kapcsolódó tevékenységek. 

 

Műszaki és szakmai elvárások: 

 A Felhívás szakmai mellékletében felsorolt, szabad vállalkozási zónának minősülő 
településeken megvalósuló beruházások a fejlesztendő tevékenység korlátozása 
nélkül támogathatóak. 

 A szabad vállalkozási zónának nem minősülő településen csak feldolgozóipari 
beruházások fejleszthetőek a Felhívás 3. számú mellékletben szereplő TEÁOR számú 
tevékenységek szerint. A Felhívás 5. számú melléklete tartalmazza az elszámolható 
eszközök körét meghatározó vámtarifa számok (VTSZ) listáit. A projekt keretében 
csak a listákon feltüntetett VTSZ szám alá tartozó, a fejlesztendő tevékenység 
végzéséhez szükséges eszközök kerülhetnek beszerzésre, beleértve a tartozékokat is. 

 A támogatási kérelem benyújtásának nem feltétele a jogerős építési engedély 
megléte. A jogerős, érvényes építési engedélyt az első kifizetési kérelemhez 
szükséges csatolni. Amennyiben a projekt infrastrukturális és/vagy ingatlan 
beruházást tartalmaz, akkor a támogatást igénylő arra vonatkozó nyilatkozatát 
szükséges csatolni, hogy a beruházás építési engedély köteles vagy sem. Amennyiben 
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nem építési engedély köteles, úgy csatolni szükséges a kivitelező nyilatkozatát a 
munkálatok megkezdésére vonatkozóan. 

 A Felhívás 6. számú szakmai mellékleteként megtalálható az elszámolható szoftverek 
körét meghatározó TESZOR (tevékenységek és szolgáltatások országos jegyzéke) lista. 
A projekt keretében csak a listán feltüntetett TESZOR szám alá tartozó szoftverek 
kerülhetnek beszerzésre. 

 

Biztosítékok köre:  

A kölcsön vonatkozásában az MFB Magyar Fejlesztési Bank Zártkörűen Működő 
Részvénytársaság a vissza nem térítendő támogatásoktól eltérően biztosítékadási 
kötelezettséget ír elő. Az elvárt fedezettség mértéke: 

a) új gép/berendezés vásárlás esetén elégséges a megvásárolt gép/berendezés 
fedezetként, 

b) ingatlan építés, felújítás vagy átalakítás esetén a beruházás tárgya elégséges 
fedezetként, 

c) az a) és b) pontba nem tartozó hitelcél esetén az elvárt fedezettség a tőkekitettség 
100%-a. 

 

Közbeszerzési kötelezettség: 

Felhívjuk a figyelmet a projekt keretében megvalósítandó beszerzések tekintetében 
esetlegesen fennálló közbeszerzési kötelezettségre. Az irányadó jogszabályban 
meghatározott kötelezettségek megállapítása és betartása a támogatást igénylő, illetve a 
kedvezményezett feladata. 

 

Önerő: 

A támogatást igénylőnek legalább a projekt összköltségének 10%-át kitevő – legalább a 
projekt összköltségének az igényelt támogatási összeggel, illetve a kölcsönnel csökkentett 
részét kitevő – önerővel kell rendelkeznie.  

Az önerő saját forrásból és az államháztartás alrendszereiből származó egyéb támogatásból 
(pl.: támogatott hitelből) állhat. Amennyiben a kedvezményezett nem igényel előleget és az 
egyszeri elszámolás lehetőségét választja, nem szükséges a saját forrást igazolnia. 
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Területi korlátozás:  

 Nem támogathatóak a Közép-Magyarországi régió területén megvalósuló projektek. 

 

Támogatás összege:  

A projekt elszámolható összköltsége – visszatérítendő, a vissza nem térítendő támogatás és 
önerő együttesen – legfeljebb 300 millió Ft lehet, de nem lehet több, mint a támogatást 
igénylőnek a támogatási kérelem benyújtását megelőző teljes lezárt üzleti év árbevételének 
kétszerese. 

 Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege: minimum 5 000 000 Ft, 
maximum 50 000 000 Ft. 

 Az igényelhető kölcsön: minimum 10 000 000 Ft, maximum 145 000 000 Ft  

 Az igényelhető kölcsön összegének meg kell haladnia a vissza nem térítendő 
támogatás összegét. 

 A vissza nem térítendő támogatás mértéke maximum a projekt elszámolható 
költségének 30%-a lehet. 

 Az önerő saját forrásból és az államháztartás alrendszereiből származó egyéb 
támogatásból (pl.: támogatott hitelből) állhat. A saját forrás minimálisan elvárt 
mértéke a projekt elszámolható költségének legalább 10%-a. 

 

A kölcsön kondíciói: 

Kamat  2% / év  

 Kezelési költség  Nem kerül felszámításra.  

 Rendelkezésre tartási jutalék  Nem kerül felszámításra.  

 Előtörlesztési díj  Nem kerül felszámításra.  

 Késedelmi kamat  
A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) 6:48 
§-ában meghatározott mértékű késedelmi kamat. 

 Szerződésmódosítás díja  Nem kerül felszámításra.  

 Egyéb költségek  

A hitelkérelem bírálatával, a kölcsönszerződés megkötésével és 
módosításával, valamint a kölcsön folyósításával összefüggésben 
nem számítható fel díj, kivéve az, amely harmadik felet illet (pl. 
értékbecslői, közjegyzői díj).  
A követelésbehajtás költségei felszámíthatók.  
A kölcsön a Kedvezményezett által a Projekt fenntartási 
időszakának lejártát követően előtörleszthető anélkül, hogy az a  
kölcsön kondíciónak romlását, vagy terheinek, költségeinek 
növekedését eredményezné. 

 A kölcsön futamideje 
a) új ingatlan beruházás, felújítás esetén a szerződéskötéstől 

számított maximum 15 év,  
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b) immateriális javak beszerzése esetén a szerződéskötéstől 
számított maximum 5 év,  

c) az ingatlanok és immateriális javak kivételével új eszköz 
beszerzése esetén az eszköz Tao. szerinti amortizációjának 
végéig. 

A feltüntetett futamidők a lehetséges türelmi és/vagy 
rendelkezésre tartási időt is tartalmazzák.  
A fenti eszközök kombinációja esetén a futamidőt a leghosszabb 
amortizációs idővel rendelkező eszközhöz tartozó maximális 
futamidőhöz mérten szükséges meghatározni úgy, hogy a 
futamidő a szerződéskötéstől számítva maximum 15 év lehet. 

 Rendelkezésre tartási idő 

A projekt fizikai befejezésétől számított legfeljebb 12 hónap, de 
nem lehet több, mint a Kölcsönszerződés megkötésétől számított 
legfeljebb 30 hónap.  

 Türelmi idő 
A rendelkezésre tartási idő végétől számított max. 6 hónap, de 
nem lehet több, mint a kölcsönszerződés megkötésétől számított 
legfeljebb 36 hónap. 

 

 

Az elszámolható költségek mértékére, illetve arányára vonatkozó elvárások: 

Költségtípus Mértéke az összes 
elszámolható  

költségre vetítve  

Az új eszköz beszerzéséhez kapcsolódó gyártási licenc, 
gyártási know-how beszerzések 

10% 

A beszerzendő információs technológiafejlesztéshez 
kapcsolódó új szoftverekhez kapcsolódó költségek 

15% 

Terület előkészítés (régészeti feltárás, 
lőszermentesítés, földmunkák stb.) 

2% 

A kötelezően előírt nyilvánosság biztosítása 0,5% 

Építés költségei (új építés, átalakítás, bővítés, 
korszerűsítés) 

maximum nettó  
200 000 Ft/négyzetméter 

 

Előleg mértéke:   

 Az utófinanszírozású tevékenységekre igénybe vehető támogatási előleg maximális 
mértéke a megítélt, vissza nem térítendő támogatás legfeljebb 50%-a. 

 

 

 



 

7 
 

Határidő: 

 A támogatási kérelmek benyújtása 2017. január 31-étől 2019. január 31-éig 
lehetséges. 

 

Projekt megvalósítási ideje:  

 A Támogatási Okirat hatályba lépését követően legfeljebb 18 hónap áll rendelkezésre. 


